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Onesnaževala zraka 

Program Čist zrak za Evropo, COM(2013)918: 
- onesnaženost zraka v Evropi je še vedno glavni okoljski 

dejavnik, povezan z boleznimi in prezgodnjo smrtnostjo 

Nova Direktiva NEC (Direktiva 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 

o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in 

razveljavitvi Direktive 2001/81/ES) : 
- Določene obveznosti zmanjšanja emisij (SO2, NOX, NMVOC, 

NH3, PM2,5) 
- Priloga III b – Del 2A Ukrepi za nadzor nad emisijami 

amonijaka v kmetijstvu 

Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ) 
(oktober 2019) 

- politični okvir, možnosti in ukrepi za zmanjšanje emisij, … 



Kmetijstvo - emisije v zrak (2018) 

Onesnaževalo Prispevek kmetijstva k 
emisijam v Sloveniji 

Najpomembnejši viri 

Amonijak 92,2 % gnojenje, hlevi, gnojišča 

NMVOC 18,8 % silaža, gnojenje, hlevi in 
gnojišča 

NOX 7,1 % gnojenje, gnojišča 

PM10 3,9 % hlevi, pridelovanje žit in 
sena 

PM2,5 1,1 % hlevi, pridelovanje žit in 
sena 

Vir: KIS, ARSO, 2020 



Onesnaževala zraka - posledice 

Onesnaževalo Učinki 

Amonijak evtrofikacija, zakisovanje, predhodnik drobnih 
prašnih delcev, v velikih koncentracijah neposredno 
škoduje ljudem, živalim in rastlinam,  posreden 
toplogreden učinek, izgube N iz kmetijstva 

NMVOC predhodnik prizemnega ozona in s tem povzročitelj 
bolezni dihal in poškodb rastlin 

NOX neposreden in posreden (prek prizemnega ozona) 
učinek na bolezni dihal, evtrofikacija, predhodnik 
drobnih prašnih delcev  

PM10, PM2,5 bolezni dihal ter bolezni srca in ožilja 



Emisije amonijaka v zrak – cilji do 2030 

Emisije amonijaka morajo biti v letu 2020 vsaj za 1 % 
manjše kot v letu 2005, do leta 2030 moramo emisije 
postopno zmanjševati do ravni, ki bo najmanj 15 % nižja 
od izpustov v letu 2005. 

(Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju 

nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 

Direktive 2001/81/ES …) 



Kmetijstvo -struktura emisij amonijaka 
po virih (2018) 

Izpusti iz hlevov in 
na paši 
32,8%

Izpusti med 
skladiščenjem 
živinskih gnojil

12,5%

Izpusti zaradi 
gnojenja z 

živinskimi gnojili
45,5%

Izpusti zaradi 
gnojenja z 

mineralnimi gnojili
9,1%

Izpusti zaradi 
gnojenja s 

kompostom, 
digestatom in 

blatom čistilnih 
naprav
0,2%

Vir: KIS, 2020 



Kmetijstvo -struktura emisij amonijaka 
(2018) 

Po panogah: 
Rastlinska pridelava*                                56,9 % 

Govedoreja                                                 27,2 % 

Perutninarstvo                                             7,5 % 

Prašičereja                                                    6,2 % 

Reja drobnice, konj in kuncev                   2,2 % 

 

 

 

                                        

 

* Gnojenje z živinskimi gnojili je zajeto v rastlinski 
pridelavi. Če jih pripišemo živinoreji, je 66,1 % emisij 
povezanih z govedorejo. 

Vir: KIS, 2020 



Kmetijstvo - trend emisij amonijaka 
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Zmanjšanje emisij 
    na leto 1990: -17,9 % 
    na leto 2005: -4,7 % 

Vir: KIS, 2020 



Kmetijstvo - trend emisij amonijaka 

Podatki vključujejo emisije pri gnojenju z živinskimi gnojili navedenih vrst rejnih živali 
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Vir: KIS, 2020 



Kmetijstvo - projekcije emisij amonijaka 
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Zmanjšanje emisij glede na 2005: 
    2030: - 15 % 
    2050: - 23 % 

Vir: KIS, 2020 



Projekcije emisij amonijaka – izhodišča  

Živinoreja: 
• Ohranitev prireje mleka, mesa in jajc na sedanji ravni, z 

izjemo prašičjega mesa, kjer je predvideno povečanje. 
• V govedoreji je predvideno izboljšanje učinkovitosti reje 

(mlečnost, prirasti, reprodukcija) -  ohranitev prireje na 
sedanji ravni bomo dosegli z manjšim številom živali.  

 



Projekcije emisij amonijaka – izhodišča  

Rastlinska pridelava: 
• Sprememba kolobarja (manj koruze, več metuljnic) 
• Povečani pridelki (travinje + 20 %, poljščine + 30 %, krompir 

+ 50 %)  
 

N v pridelku kmetijskih rastlin 

2018 2030 2050 

11.748 t 12.700 t 15.200 t 



Projekcije emisij amonijaka – ukrepi 

 
• Učinkovitejša reja (manj N v izločkih rejnih živali) 
• Pokrivanje skladišč za živinska gnojila, vključno z uvajanjem 

anaerobnih digestorjev 
• Povečanje obsega pašne reje 
• Gnojenje z majhnimi izpusti (živinska gnojila) 
• Zadelava sečnine na njivah 
• Inhibitorji ureaze in nitrifikacije 
• Drugi ukrepi za učinkovitejše kroženje dušika (povečan 

obseg gojenja metuljnic, precizno gnojenje, namakanje, 
ozelenitve, …)  

 



Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih 
praks 

 
• Nova direktiva NEC določa, da morajo države pripraviti 

nacionalni svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za 
nadziranje emisij amonijaka 

 

 
• Nova direktiva NEC določa, da morajo države s sprejetjem ukrepov za 

zmanjšanje emisij zagotoviti, da so v celoti upoštevani vplivi na majhne 
in mikro kmetije. Tako lahko na primer iz ukrepov izvzamejo majhne in 
mikro kmetije, kadar je to mogoče in ustrezno v luči veljavnih 
obveznosti zmanjšanja emisij.     

Izobraževanje in osveščanje je v naših razmerah še 
posebej pomembno, saj: 



Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za 
zmanjševanje izpustov amonijaka 

Vsebine: 
• učinkovitejše kroženje 

dušika 
• zmanjšanje izpustov z 

uravnavanjem vsebnosti 
beljakovin v obrokih za 
rejne živali 

• možnosti za zmanjšanje 
izpustov iz hlevov in 
skladišč za živinska gnojila 

• možnosti za zmanjšanje 
izpustov pri gnojenju z 
živinskimi in mineralnimi 
gnojili  

 



Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za 
zmanjševanje izpustov amonijaka - izsek 



Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za
zmanjševanje izpustov amonijaka - izsek 

 



Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za 
zmanjševanje izpustov amonijaka - izsek 



Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za 
zmanjševanje izpustov amonijaka - izsek 



Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za 
zmanjševanje izpustov amonijaka - izsek 



Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za 
zmanjševanje izpustov amonijaka 

KIS 
https://www.kis.si/f/docs/Druge_publikacije/Izpusti_amo
nijaka_2020_publ_e_cela_koncna.pdf  
 
MOP 
https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-
prostor/okolje/zrak/  

HVALA ZA POZORNOST 
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